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HOXMENTOS ARCIIEOLOGICOS DE CIIELLAS

Q4pontamcntos para o catalogo descriptivo

dos existentes no Nlnseii do Carmo

Encarregadp na sessao de k de agpslo de 1898,

pelo Ex."" Sr. Prcsidenle d'csla Heal Associacao

de descrever os objeclos, quo linham eslado em de-

pendenciasdo cxllncto mosleiro deChellas, e haviam

sido cedidos pela Secrelaria de eslado dos negocios

da guerfa, em oltieio de 22 de junho do mesmo

anno, para o .N'u.sou Archeologico do Carmo, pro-

cnrei desempenhar-me d'esle honroso encargo,

convencido lodavia de que esla incumbencia

devia ter sido concedida a oulro nosso Consocio,

compelente paia fazer nma noticia historica d'esses

objeclos, conforme declara a acla da sessao.

Emlim cumprindo urn dever, cumpre-me larabem

dizer que a prejudieada e a Associacao, porquc so

posso apiesenlar aponlamenlos para o catalogo des-

criptivo dos mesmos objeclos
Os objeclos cedidos ao Museu e designados no
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rcferido officio sao: Uraa pedra com inscripcao,
uraa com um pe'gaso e um grypho e uma oulra

esquarlelada, lodas exislenlcs na paredc do quintal
da sachrislia do exlinclo convcnlo de Chellas. . .

Uma pedra que lignra Ires leoes devorando palmas,
Ires capileis de pedra e uma pedra com lavores

exislenlcs n'uma arrecadaeao do mesrao convcnlo. .

E Ireze quadros de azulejo.
Porlanlo sao cinco pedras diversas e Ires capi-

leis (alias cinco).

Comecarei os aponlamenlos para a descripcao
d'esles monumenlos, padroes hisloricos da arle an-

liga, dividindo-os, e collocando-os nas epochas, as

quaes se verifica, elles deverem perlencer.
Sobre as anliguidades de Chellas, enconlradas

pelas diversas reconstruccoes feilas no mosleiro,

muito ha publicado por divcrsos Escriplores, e um
rosso erudilo Consocio, ja fallecido, o Sr. Ignacio
de Vilhena Barbosa, no Archivo Pittoresco, Vol. VII,

tie 1864, publicou uma bem desenvolvida rnemoria

sob o lilnlo, Fragmenlos de um roteiro de Lisboa

(inedilo).



Urna pedra com insci ipcao.

Monumcnlo epigraphico romano, medindo l'",10

cm allura, 0"',o4 de largura e 0,29 de grossura.
A inscripcao occupa a parte superior 0"',40 e a

parte complelaraenle liza
n,

,70.

Foi enconlrada na reconslruccao do lemplo por
occasiao das obras mandadas execntar pela ordem

nos annos de 1003 e 1604, sendo prioreza I). Luiza

de Noronha, e arcebispo de Lisboa D. Miguel de

Castro. Eslavp enlerrada por traz da eopella-mor a

pouca profundidade, e cobria uma sepultura.
Luiz Marinho de Azevedo, na Fundacao, anti-

guidades e grandezas de Lisboa, L. II, Cap. VI,

publica a inscripcao :

IVLIA. Q, F. F. V.

Q. IVL1VS. Q. F. C.

SFVERVS
H S. SVNT.
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Ciija significacao e. Aqui eslao sopultados,

Julia Flaminea Vcslal, filha de Quinlo, e Quinlo

Julio, filho ile Quinlo, e Caio Severe .Mais lellras

parece, que a peilra tinha. que por eslar quebrad?
se nao poJem ler, e esla foi a que cleu occasiao

para escrever-se sobre o altar do S. Adriao, que.

era cippo de Julia Flaminea a qual, com ouiros seus

irmaos, es'ava n'ella sepullada.

Vilhena Barbosa no Arch. Pit., Vol. VII. diz :

cippo de Julia Flaminea,... acha-se na pa-
rede do quintal da sachristia. E uma podra de

in a imore de seis palmos de comprido e tres de

largo ; poiem moslra eslar pallida, laltando-lhe

algumas lellras. Aqui lhe damos logar, conforme a

coriou o nosso desenhador :

VLIA QFFVI
Q 1VLIVS Q F C

SFVERVS
H S SVN

Posta por cxlenso dove ler-se, ao <jhc pa*
rece, da seguinte maneira : Julia Quinli Filia

Flamcn Vestalis Julii, Quinlus Julius Quinli Fi-

lms, Cains Sevcrns Ilic Sepulli Sunt. E em vulgar:

Aqui eslao sepullados Julia Flaminea, Vestal, filha

de Quinlo Julio, Quinlo Julio li'Hio de Quinlo, e

Caio Scvero. Fallam n'esla inscripcao, por se acha-

rem apagadas, a primeira lelra do nome de Julia,
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e a uJtiraa do verbo sunt. No fun da primeira linha

tarabem eslao gaslas uraa on duas Ietlras.

A exislencia em Chellas de um leraplo dedicado

a deusa Vesla, habilado e servido poi' virgens

vcslaes, foi negada por Fr. Luiz de Sonsa na

Historia de S. Domingos, Parle I, Cap. XXIIII,

e posia tambeni era duvida pelo Dr. Fr. Antonio

Brandao na Monorchia Lusitana, Parte III, Cap.

XXXVI, e por D. Hodrigo da Cunha na Historia

ecclesiaslica da igreja de Lisboa, Parle II, Cap.

XXXVIII.

Ultiraamenle Anlonio Cardoso Borges de Figuej-

redo, na sua Revisla Archeologica, Vol. IV, de 1890,

dtscrevendo as Aniiguidades romanas de Chellas,

publica a inscripcao, nova leitura e consideracoes :

WL1A- Q- F F'VIM aana

Q-ivirvj- q- f-c ai.

si: v e rvj
k-s-svnt

aJulia Q. f (ilia) Fun (dana). \
Q. Julius Q.

f(ilius), G[al(eria tribu)], Sevcrus
j h(ic) s(iti)

sunt.

As ultimas Iellras da primeira linha, unicas

que nunca foram bera lidas, sao indubitavelmente

FVN; a pedra partiu nela haste obliqua do N pa-



10

recendo esla lelia urn la olhos inexperienles ;
mas

quaiquer que examinar a pedra, reeouhecera clara-

menle o que fica aponlado.

Sera pois e'sla.ulliraa inlerprelacao a que mais

probabilidade lisral '.

Yilhena Baibosa besilou na leilura de Marinho

de Azevedo, pelo que disse culeve ler-se ao que

parccc'j.

exame actual da inscripeao na lagea da o

seguinle :

v'L/AQ [ f V|

2 IVL / V S QFC
SE V EUVS
H S SVNl

E se verilica, nao se poder beiu detenuinar,

(pie as ullimas duas IcLtras da primeira linha li-

vessoin sido exaclamenle VN, pelo man estado

da pedra n'esle ponto.
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lima pcdra esquarlclada.

Esla eseulplura e de epocha romana, e devia ler

siilo peca de leclti de urn perislylo.

Mode 0"',81 X n,

,"8 a superficie esculplurada,

a a grossiira'cntrc 0",2o c
n,

,2S.

Marinho de Azcvcdo e Vilhena Barbosa /. c.

quasi a descrcveram da mosma raaneira: Eguar-
necida de moldura e esquartclada, lendo em dois
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quailrados duas rosas ou floroes, e nos oulrcs dois

urn lavor espherico a modo do bolao.

Borges de Figueiredo lambem a descreveu na

Rev. Arch., Vol. IV, pag. 30.

A arte d'esla esculplura e correcla. A moldu-

ragem esquarlelada forma qualro quadrados, tendo

dois opposlos nos ccnlros, cm alio rclevo, floroes

quinqaeloliados com urn enfeile es[)hcrico no meio ;

os onlros dois floroes sao scmeihanles, mas era

ponlo reduzido, e com a differe:ca de lerem qualro

folhas, e eslarem denlro de uma moldura circular

egual a molduiagem dos qualro quadrados, e esles

dois relevos dao approximadamcnle a forma de um
bolao lavrado.

Esla pcdra era efleclivamente peca de um leclo,

e lanto assim que a grossura em dois lados op-

poslos esla em esquadria com a face, e nos oulros

dois lados e chanfrada da face para o tardoz, tendo

per lanto o lardoz maior superlicie ; circurastancias

eslas. que nao podiam ser allendidas pelos Es-

criploros cilados, porque so viram a pedra assenle

na alvenaria da parede.
Uma das inscripcoes exislenles na egreja de

Chellas, mandadas collocar polo arcebispo I). Mi-

guel de Caslro em IGOi, faz referencia a esla pedra
como sendo as armas de el-rei Wamba ; porem
Marinho de Azevedo, na Fund, de Lisbon, L. IV,

Cap. X, ignorou o fundamenlo (e com razao) de lal

referencia.

Vilhena Barbosa no Arch. Pit. e Pinho Leal no

Portugal antigo e moderno, Vol. II, Chellas, a 1 1 n

dem lambem as armas do rei Wamba.



Ill

Uraa pedra com urn ppgaso e urn grypho.
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E' eslc monumenlo arclieologieo uma parte de

urn pilar, porquc cm lodas as qualm faces se re-

petem os mesmos ornalos; obscrvando-se porem,

que so cm uma se acham completes os dois circulos

de folhagcm, nas oulras lies faces ha fallas pelas

lascas qucbradas na pedra.

Suas dimensocs sao : allura 0"',9C>, largura
n
\43

e grossura
m
,i2.

Marinlio de Azcvedo faz mencao d'esla pedra no

L III, Cap. VIII, como sendo do lempo dos ro-

manos, lendo ella, quando foi enconlrada, seis pal-

mos com ties circulos.

Vilhcna Barbosa, /. c. diz : Pelo goslo do de-

senlio, e por cerla perfeicao do traballio, e inques-

lioiiavelmenle obra dos romanos. Esle geneio de

ornalos era muilo usado nos frisos dos edificios

romanos, sobrc luil.o nos lemplos, allernando-se

aquellas ou oulras figuras em loda a exlensao do

friso. . . L'arece-nos ser a referida pedra fragmenlo

de inlercolumnio, pu de oulro qualquer ornamenlo

collocado ao alio, allenla a posicao dos dois animaes

fabulosos que alii figuram.

Borges de Figueiredo, i. c
, julgou esla esculp-

lura, como nao sendo traballio roraano, e cnlendeu

que linha sido odeslinada a consliluir so pelo re-

levo a ornamenlacao d'uma pilaslra.

As conjecluras dos dois ullimos Escriplores, na

apreciacao do destino da pedra, foram bem fun-

dadas, porque so viram a face em melhor estado,

ignoraiulo os lavores eguacs das oulras Ires, c jul-

gando-as.lizis.

Esla pedra merecc ser limpa da argamassa, e
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colloeada de maneira que possam scr examinadas

as qualro faces, e enlao se vera, que ns fabulosos

animacs represenlados sao dois gryphos, pois que
as eabecas em ambos, lendo cristas ou orelhas,

teem bem pronunciados os bicos de aguia. A di(Te-

renca que se nola o um grypho lev a cauda pendida

e outro levanlada.

A respeilo d'estc fabuloso animal, suas formas

e historia, consul le-se o Die. des antiquiies grec.

et rom., de Daremberg, Parse. 22, Gn'phus.





IV

Uma pedra que figura Ires le6es devorando

palmas.
Esla pedra e parte de um friso, e a epocha da

sua arte pode rouilo bem scr atlribuida a do pilar,

e lalvez livessem perlencido ao raesmo edificio.

Mede na frenle lavrada era comprimeulo
m
,65,

largura e grossura da pedra
m
,30.

Vilbena Barbosa, /. c, descreveu-a : E' prova-

velraenle, fragraento de urn friso cujos lavores sao
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em relevo. A osculplura moslra ser menos perfeila

do que a do oulro fragmento em que apparecem o

grypho e pegaso, e por conseguinte de uma epocha
de decadencia para as arles. Comludo cremos que
e obra romana.

Borges de Figueiredo, /. c, tambem a consi-

der como friso, havendo grande relacao de Ira-

balho enlre ellc c o da pedra do grypho, suppondo

que livessem sido obras do mesmo artisla. Enlendeu

porem, que esles dois monumenlos nao eram ro-

manos, mas sim romanicos.



Uma pedra com lav6res.

Esla pedra dc superlicie oval mede no maior

diameho m
,40 e no menor m

,32, e lem em re-

levo a cruz do S. Joao de Jerusalem da ordera dos

Hospilaleiros.

Fr. Luiz de Sousa na Hist, dc S. Domingos,
Parle I, L. I, Cap. XXlll, refcre, que depois da

lomada de Lisboa aos mouros em 1147, fora cedida

por D. AITonso Henriquos a egreja de Chellas aos

cavalleiros da ordcm de S. Joao de Jerusalem do

Hospital.

Fr. Lucas de S. Calliarina nas Mem. da ord.

milit. de S. Joao de Alalia, pag. 280, lambem diz :

que reslaurada finalmenle Lisboa, e dada a egreja

de Chellas a ordera Ilospilalaria, a occupou desde

1147 ale 1219*.

Fr. Anlonio Brandao na Monarchia Lusit.. Parle

III, L. X, Cap. XXXVI, e D. Rodrigo da Cunha

na Hist. eccl. de Lisboa, Parle II, Cap. XXXVI II,

hesilarara, sobre quaes leriam sido os primeiros ba-



20

bitadores do rnosleiro de Chcllas depois da conqirlsta

de Lisboa aos mouros.

Jose Anaslaeio de Figueiredo na sua Nova Hist,

da mil. ord. de Malta, Parle I, pag. 59 e seg.

diz, que o rnosleiro de Chcllas nunea perlcnceu a

ordem do Hospital, porque nao enconlrou documen-

tos, que lal provasse.

Deixando esla parte da hisloria do rnosleiro de

Chelias, ainda nao bem averiguada no principio da

monarchia, curapre meneionar a pedra pela sua

anliguidade.

Eneonlram-se pedras de superficie circular, qua-

drada e oilavada, lendo era relevo cruzes de diffe-

rentes feilios e oulros symbolos.

Estas pedras assenles nas naves de egrejas an-

ligasdesiguam a consagracao dos lemp!os, e quando

dispersas cram deslinadas a indicar as cabeceiras

das sepulluras de cbrislaos. e algumas leem alem

da parle circular uma oulra parte, que era enlor-

rada, licando so a circular sobre o solo. Vide

Arc/ieofofjo Portugues, Vol. I, pag. 280, e Vol.

IV, pag 121.

Visilando ha annos, no concelho de Azarabuja,

o logar de Aveiras de Cima, munieipio fundado

por D Sancho I, sube que, no lerreno junto da sua

arru'mada cgreja, o qual tinha sido cemiterio an-

tigo da (Veguezia, linham apparccido pedrss redon-

das com cruzes, e \ i algumas, as quaes se achavam

no lageado do chao alraz do altar raor, e entre

ellas uma com o signo-saimao.



VI

Os capileis sao Ires simples (lira em muilo man

eslado de conscrvacao) e um duplo.

Esles capileis proveem da rcconslruccao do mos-

leiro de Chellas nos primeiros lempos da monarchia

porlugueza. A rudeza do Irabalho da sua orna-

mentucao, folhas remalando em lloivs, moslra ser

obra do seculo XII ou mais apropriadamenle do so-

culo XIII.

A parte inferior circular mede uns
m
,18 de dia-

melro, a parle superior quadrada de
m
,27 a 0^,32

de face, medidas approximadas pelo raau eslado

em que se achara.

Fr. Luiz de Sousa na Hist, de S. Domingos,
Parle I, L. I, Cap. XXIII, BrandSo na Monarchia

Lusit., Parle II!, L. X, Cap. XXXVI, c D. ltodrigo

da Cunlia na Hist. cccl. de Lisboa, ParleJI, Cap.

XXXVIII, concordam, que, conquislada Lisboa aos

mouros em 1147, D. AHonso Henriques mandou

purilicar a egreja de Chellas e procedcr a obras.
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Porem as obras ordenadas por D. AfTonso I, deve-

riam ser de pouca imporlancia, assim o podemos

julgar pelo sen genio guerreiro e erapenho de con-

quislas sobre os mouros, e lambem porque, logo no

roinado seguinle, de seu filhoD. Sancho I, o bispo

de Lisboa, D. Sueiro Amies mandou recpnstruir o

mosleiro, e enlao poder-se-ha determinar que os

capiteis sao provenientes d'esta rcconslruccao.



Nao deviam ser n'esle logar descriplos, sob o

lilulo de mommenlos archeologicos, os quinze qua-

dros de azulejo vindos de Chellas, porque nao per-

lencem a Archeologia, e so corao productos arlisli-

cos devera ser considerados
;
mas sendo elles pro-

venienles da mesma remessa dos objeclos historicos

anligos, com os quaes deram enlrada no Museu do

Carmo, por isso enlendi incluil-os nos aponlamenlos

para o calalogo de lodos esses objeclos.

Os azulejos, nas doas cores azul e branca, sao

do seculo XVIII, e pode-se bem dizer, que foram

collocados na occasiao das obras feilas em 1756 e

1757, para reparar os eslragos do terremoto.

Qnatorze paineis represenlam os passos da Paixao

de Jesus Chrislo. E' de bom desenho e de bom
efTeilo a ornamenlacao d'esles paineis no proprio

azulejo.

Urn painel represenla o Archanjo S. Miguel com

a espada de fogo expulsando do Ceo e precipilando
no abysmo o anjo mau acorrenlado, sob a forma

de dragao com cabeca humana.
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